Ledninger i/langs veigrunn
SØKNAD/ERKLÆRING/TILLATELSE.

Undertegnede (heretter benevnt ”Ledningseier”):
Tlf:
Epost:
Evt. utførende entreprenør:
Søker herved om tillatelse etter veglovens § 32 og § 57 og forskrift om ledninger i offentlig veg
(”ledningsforskriften”) § 4, til å etablere:
Type ledning:
Type arbeid:
Teknisk innretning:
under/langs/til vei
(veinavn):
meter fra/til:
ved/fra eiendom gnr/ bnr.:

Godkjent fremføringstrase`? (angi
ref./arkiv/dato):

til gnr/ bnr.:

Som Ledningseier godtar jeg de nedenfor nevnte vilkår for tillatelse som bindende for meg selv og
senere eiere og/eller brukere av ledningene med eventuelle angitte stolper/master, skap,
trekkekummer eller andre tilhørende tekniske innretninger nær vei (heretter samlet benevnt
”Ledningsanlegg”). For øvrig vises til vilkårene i ledningsforskriften.
1. Arbeidet med Ledningsanlegget må utføres etter anvisning og innenfor det tidsrom som
veiholder angir slik at trafikken ikke stopper eller unødig hindres. Ved behov for graving
kan ikke arbeidet igangsettes før det er innhentet gravetillatelse i henhold til retningslinjene
for graving i kommunal vei.
2. Arbeid knyttet til etablering av Ledningsanlegg i veigrunnen skal utføres i henhold til
kommunens gjeldende reglement for gravearbeider og kommunens gjeldende veinormaler.
3. Ledningseiere skal samordne sine ledningsanlegg og benytte samme ledningstrasé. Det skal
alltid dokumenteres at slik samordning er ivaretatt.
4. Skade og ulemper som veiområdet, trafikanter eller andre måtte bli påført er Ledningseiers
ansvar.
5. Veiholders tillatelse er gitt midlertidig. Ledningseier og/eller brukeren er forpliktet til, for
egen regning og foreta de endringer med Ledningsanlegget - eventuelt flytte det - som
veiholder senere måtte finne nødvendig.
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Ledninger i/langs veigrunn
TILLATELSE

Etter Deres søknad av: ................ gir Bærum kommune, Vei og trafikk, tillatelse til å ha det ovenfor
angitte Ledningsanlegg plassert i/på kommunal veigrunn på den spesifiserte strekningen, iht. kart
datert: ............................ Bærum kommune gir: ......................................................... rett til fremtidig
vedlikehold og utbedringer av Ledningsanlegget. Ledningseier plikter å varsle veiholder før slike
arbeider starter.

Ledningseier plikter å melde fra til veiholder når arbeidet er ferdigstilt. Arbeidet blir ikke ansett som
ferdig før skjema for utførende entreprenørs egenkontroll, ferdigmelding og innmålingsdata er
mottatt av veiholder og eventuell ferdigbefaring har funnet sted.
Tillatelsen bortfaller dersom ledningsarbeidet ikke er påbegynt innen ett år fra det tidspunkt
tillatelsen er gitt. jf. ledningsforskriften § 6.
Ved brudd på de ovennevnte vilkår eller vilkår gitt i ledningsforskriften kan tillatelsen tilbakekalles.
Veiholder kan i så fall foreta utbedring, omlegging eller fjerning av ledningsanlegget på
Ledningseiers bekostning. jf. ledningsforskriften § 20.
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